
IMPLANTAÇÃO DOS POLOS AGROINDUSTRIAIS 
 

No que concerne à área de desenvolvimento rural, continua em aberto o recebimento de 

propostas de implantação de novas agroindústrias no Polo Agroindustrial do PAD-DF. Até dezembro de 2021, 

foram apresentadas e submetidas à avaliação da Câmara Técnica seis propostas de implantação de novos 

empreendimentos, as quais estão em análise pelo Conselho de Política de Desenvolvimento Rural – CPDR, 

para aprovação e concessão dos lotes empresariais, como benefício do PRORURAL/DF-RIDE. Foram 

entregues, ainda em dezembro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, duas novas propostas que 

serão encaminhadas à Câmara Técnica. Ainda não foi concluído o projeto das vias internas do Polo, para 

encaminhamento ao IBRAM, com vistas ao licenciamento ambiental do parcelamento. O Edital de 

Chamamento Público para o Polo Agroindustrial do Rio Preto deverá ser lançado no início de 2022. 

O PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DA GRANJA DO TORTO 

Foi lançado o Edital de Chamamento Público para Ocupação das áreas do Parque da Granja 

do Torto, por entidades atuantes em áreas correlatas ou complementares à atividades do Parque. Já foram 

assinados seis contratos e as novas ocupantes já estão em processo de instalação, em sintonia com o projeto 

de implantação da Cidade Agro. Dentre as novas implantações, estão previstas a construção de um hospital 

veterinário, a reforma de equipamentos e a revitalização da arena de shows. Foi realizada, em setembro de 

2021, a segunda edição da Feira Virtual da Agropecuária – EXPOABRA, com apresentação de lives, cursos e 

palestras on-line, finalizando com a presença do Presidente da Republica. 

O GALPÃO DO PRODUTOR E O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BRAZLÂNDIA 

Continua em andamento o processo de construção do Galpão do Produtor de Brazlândia, a ser 

sediado no futuro Parque de Exposições de Brazlândia, no Parque da Cascalheira, naquela Região 

Administrativa. Os recursos para a construção foram captados via emenda parlamentar e o projeto de 

engenharia está concluído, estando em preparação as providências para a licitação da obra. 

Tendo em vista a insuficiência de pessoal no quadro de engenharia da SEAGRI, a coordenação 

da implantação do Parque de Exposições de Brazlândia, em área de 26,15 hectares, cedida pela 

TERRACAP, foi devolvida para a Administração Regional daquela Região Administrativa, a qual, além de ter 

melhor conhecimento das necessidades e do projeto, dispõe de quadro funcional adequado. 


